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Streszczenie. Rozwój choroby zwyrodnieniowej bez uwzględnienia odpowiedniego 

leczenia zachowawczego może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni 
stawowych, powodując tym samym ich dysfunkcję. W takich przypadkach jedynym 
sposobem na odzyskanie funkcjonalności i poprawy komfortu życia pacjentów borykających 
się z takimi schorzeniami jest ingerencja chirurgiczna i zastąpienie zdegenerowanych tkanek 
implantem. Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia [2], oszacowano, iż w 
Polsce zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego stanowiły największy procentowy 
udział (68,59%) wśród realizacji świadczeń endoprotezoplastyk stawowych, co daje łącznie 
48 782 zabiegów 2016 r. Najliczniejszą grupą pacjentów, u których przeprowadzony został 
zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego, była grupa w przedziale wiekowym 60-69 lat. 

Statystyki te wyraźnie wskazują na istotność rozwoju badań implantów pod względem nie 
tylko konstrukcyjnym, ale również materiałowym, w tym także cementów kostnych. 

   W ramach niniejszej pracy przeprowadzono statyczną analizę numeryczną implantu 
przeznaczonego do zabiegu kapoplastyki w otoczeniu tkanki kostnej i pośredniej warstwy 
cementu kostnego. Modele kości udowej i biodrowej opracowane zostały na podstawie zdjęć 
z tomografii komputerowej z biblioteki oprogramowania Materialise Mimics. Dobór 

warunków brzegowych symulacji oparty został o model biomechaniczny stawu biodrowego 
prof. Będzińskiego oraz wyniki badań eksperymentalnych zamieszczonych w pracy [1]. 
Celem pracy było wyznaczenie rozkładu naprężeń i odkształceń w obrębie stawu biodrowego 
po zabiegu kapoplastyki przy uwzględnieniu własności mechanicznych cementu 
niemodyfikowanego oraz z domieszką węgla szklistego i ceramiki. 
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